
Súplica Ardente aos Santos Anjos 

  
 + Faz-se três vezes o sinal da Santa Cruz, em honra a 
SANTÍSSIMA TRINDADE 
  
 + Reza-se um ato penitencial (“Confesso a Deus Todo 
Poderoso que pequei muitas vezes por pensamento e 
palavras, atos e missões, por minha culpa, minha tão grande 
culpa – batendo no peito – Peço a Bem-Aventurada sempre 
Virgem Maria e a São José, Seu casticismo esposo, e aos 
Anjos e Santos que rogueis e intercedeis por mim junto a 
Deus Nosso 

Senhor…”).30;”).30;”).30;”).[www.arcanjomiguel.net]  
  
 DEUS UNO e TRINO, Onipotente e Eterno!Antes de 
recorrermos aos Vossos servos, os Santos Anjos, prostramo-
nos na Vossa presença e Vos adoramos: PAI, FILHO e 
ESPÍRITO SANTO. Bendito e louvado sejais por toda a 
eternidade! DEUS Santo, DEUS forte, DEUS Imortal: que 
todos os  
 Anjos e homens, que por Vós foram criados, Vos adorem, 
Vos amem e permaneçam no Vosso 

serviço!serviço![www.arcanjomiguel.net]  
  
 E Vós, MARIA, Rainha de todos os Anjos aceitai 
benignamente as súplicas que dirigimos aos Vossos servos; 
apresentai-as ao Altíssimo Vós que sois a Medianeira de 
todas as graças e a Onipotência suplicante a fim de 
obtermos graça, salvação e auxílio. Amém;Amém.(SMA) 
  
 Poderosos Santos Anjos, que por DEUS nos fostes 
concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da 
Santíssima TRINDADE nós vos suplicamos: 
  
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
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 Nós suplicamos em nome de Preciosismo Sangue de nosso 
Senhor JESUS CRISTO: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de JESUS: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor 
JESUS CRISTO: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor 
JESUS CRISTO: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos pela Palavra Santa de DEUS: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor JESUS 
CRISTO: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos em nome do amor de DEUS tem por 
nós pobres: 

 Vinde depressa, socorrei-nos![www.arcanjomiguel.net]  
 Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de DEUS por 
nós pobres: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de DEUS por 
nós pobres: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos em nome de MARIA, Mãe de DEUS e 
nossa Mãe: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos em nome de MARIA, Rainha do Céu e 
da terra: 

 Vinde depressa, socorrei-nos![www.arcanjomiguel.net]  
 Nós vos suplicamos em nome de MARIA, vossa Rainha e 
Senhora: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança: 
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 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do Reino de 
DEUS: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nós vos suplicamos: 
 Protegei-nos com o vosso escudo! 
 Nós vos suplicamos: 
 Defendei-nos com a vossa espada! 
 Nós vos suplicamos: 
 Iluminai-nos com a vossa luz! 
 Nós vos suplicamos: 
 Salvai-nos sob o manto protetor de MARIA! 
 Nós vos suplicamos: 
 Guardai-nos no Coração de Maria! 
 Nós vos suplicamos: 
 Confiai-nos às mãos de MARIA! 
 Nós vos suplicamos: 
 Mostrai-nos o caminho que conduz à Porta da Vida: o 
Coração aberto de nosso 

Senhor![www.arcanjomiguel.net]  
 Nós vos suplicamos:Guiai-nos com segurança à Casa do PAI 
Celestial! 
 Todos vós, nove coros dos Espíritos bem-aventurados: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Nossos companheiros especiais e enviados por DEUS: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
 Insistentemente vos suplicamos: 
 Vinde depressa, socorrei-nos! 
  
 O Sangue Preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi 
derramado por nós pobres.Insistentemente vos suplicamos: 
vinde depressa, socorrei-nos! 
 O Coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós 
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pobres. 
  
 Insistentemente vos suplicamos: vinde depressa, socorrei-
nos! 
 Coração Imaculado de MARIA, Virgem puríssima e vossa 
Rainha bate por amor de nós 

pobres.[www.arcanjomiguel.net]  
  
 Insistentemente vos suplicamos: vinde depressa, socorrei-
nos! Vós, Príncipe dos exércitos celestes, Vencedor do 
dragão infernal, recebestes de DEUS força e poder para 
aniquilar, pela humildade, a soberba do príncipe das 

trevas.[www.arcanjomiguel.net]  
 Insistentemente vos suplicamos que nos alcanceis de DEUS 
a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade 
inabalável no comprimento contínuo da vontade de DEUS e 
uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao 
comparecermos perante o tribunal de DEUS – Socorrei-nos 
para que desfaleçamos! 
  
 SÃO MIGUEL ARCANJO: 
  
 Vós, Príncipe dos exércitos celestes, Vencedor do dragão 
infernal, recebestes de DEUS força e poder para aniquilar, 
pela humildade, a soberba do príncipe das trevas. 
Insistentemente vos suplicamos que nos alcanceis de DEUS 
a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade 
inabalável no comprimento contínuo da vontade de DEUS e 
uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao 
comparecermos perante o tribunal de DEUS – Socorrei-nos 
para que não desfaleçamos 
  
 SÃO GABRIEL ARCANJO:  
  
 Vós, Anjo da Encarnação, Mensageiro fiel de DEUS, abri os 
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nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves 
sugestões e apelos da graça emanados do Coração 
amabilíssimo de nosso Senhor. Nós Vos suplicamos que 
fiqueis sempre junto de nós, para que, compreendendo 
bem a Palavra de DEUS quer de nós. Fazei que estejamos 
sempre disponíveis e vigilantes – Que o Senhor, quando 
vier, não nos encontre dormindo! 
  
 SÃO RAFAEL ARCANJO:  
  
 Vós que sois lança e bálsamo do amor divino, nós vos 
suplicamos, feri o nosso coração e depositai nele um amor 
ardente a DEUS. Que a ferida não se apague nele, para que 
nos faça perseverar todos os dias no caminho do amor – 
Que tudo vençamos pelo amor! 
  
 ANJOS PODEROSOS e nossos irmãos santos que servis 
diante do trono de DEUS, vinde em nosso 

auxílio.[www.arcanjomiguel.net]  
  
 - Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, 
do nosso egoísmo e ambição, da nossa inveja e falta de 
confiança, da nossa avidez na busca de abundância, do 
bem-estar e da estima pública. 
  
 Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas 
terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos 
lhes pusemos e que nos impedem de ver as necessidades do 
nosso próximo e a miséria do nosso ambiente, porque nos 
fechamos numa mórbida complacência de nós 

mesmos.[www.arcanjomiguel.net]  
  
 - Cravai no nosso coração o aguilhão da santa ansiedade 
por DEUS, para que não cessemos de procurá-lo, com ardor, 
contrição e amor.(SMA) 
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 Contemplai o Sangue do Senhor, derramado por nossa 
causa! 
  
 - Contemplai as lágrimas da vossa Rainha, choradas por 
nossa causa! 
 Contemplai em nós a imagem de DEUS, desfigurada por 
nossos pecados, que Ele por amor imprimiu em nossa alma! 
  
 - Auxiliai-nos a reconhecer a DEUS, adora-l’O, amá-l’O e 
servi-l’O! 
 Auxiliai-nos na luta contra o poder das trevas que, 
disfarçadamente, nos envolve e 

aflige.[www.arcanjomiguel.net]  
  
 - Auxiliai-nos, para que nenhum de nós se perca permitindo 
assim que um dia nos reunamos todos, jubilosamente, na 
eterna Bem-aventurança. 

Amém.[www.arcanjomiguel.net]  
  
 SÃO MIGUEL, 
 assisti-nos com vossos Santos Anjos, ajudai-nos e rogai por 
nós! 
  
 SÃO GABRIEL, 
 assisti-nos com vossos Santos Anjos, ajudai-nos e rogai por 
nós! 
  
 SÃO RAFAEL, 
 assisti-nos com vossos Santos Anjos, ajudai-nos e rogai por 
nós!  

 Créditos:http://www.arcanjomiguel.net 
 Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo) 
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As Orações não são de nossa autoria, a 
propriedade das mesmas é do povo de Deus.  
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